
Tócói Harangszó  
Kiadó: Kálmán József plébános. Szerkesztő: Takács József 
H-4031. Debrecen, Holló László sétány 1. Tel./Fax: (52) 491-060 
A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://szentcsalad.dnyem.hu 

 
  

Jöjj Szentlélek ! 
 
Ki is a Szentlélek? Milyen szerepe van keresztény életünkben?A Szentlélek a 

Szentháromság harmadik személye! A Katolikus Egyház Katekizmusa a következőt írja: 
Rejtetten működik az egyházban és az emberek szívében. 

Egy alkalommal bekapcsoltam a tévét, éppen akkor,  mikor egy lelkigyakorlatra 
készültem. Gondoltam, pihenek egy kicsit és nézek valami sportműsort.Éppen egy 
izgalmas versenyt mutattak a vitorlás hajók között a tengeren. A riporter hosszasan 
beszélt arról, hogyan is zajlik ez. Ha valaki egy ilyen versenyen akar résztvenni, annak 
több feltétele is van: Nyilván legfontosabb a jó hajó, a megfelelő szakértelem a vitorla és 
a kormánykerék kezeléséhez és természetesen egy összeszokott csapat. Mindez azonban 
kevés ahhoz, hogy a verseny elkezdődjön. Van ennek egy mindennél fontosabb feltétele, 
mégpedig a megfelelő erősségű széljárás. Teljes szélcsendben egyetlen vitorlás hajó sem 
tud versenyezni.  

Valaki megkérdezte egyszer tőlem, tanév kezdetén miért szoktunk a Szentlélekhez 
imádkozni?  

Talán épp a vitorlás hasonlatával lehetne válaszolni. Egy iskolai tanév és az 
életünk is sokszor olyan mint egy verseny. A verseny résztvevői mi vagyunk, 
mindannyian: diákok, szülők, pedagógusok. De elsősorban nem másokkal, hanem saját 
magammal kell megküzdenem. Mindenki előtt ismeretes, hogy a hajók akkor törnek az 
élre, ha a bennük ülő hajósok ügyesen kezelik a vitorlákat és a kormányt, jól használják ki 
a szél adta lehetőséget. A legfontosabb tehát a szél. Ilyen a Szentlélek az egyházban és az 
életemben.  Jó irányba vezet, ha hallgatok rá, ha rá hagyatkozom.  

Fontos az iránytű is, hogy jó úton maradjunk és el tévedjünk vagy el ne térjünk 
rossz irányba. Az iránytű számunkra  nem más, mint Krisztus, aki elkísér erre a 
megmérettetésre, kalandra.  

Fontos azt is meglátni, hogy nagyon sok segítségre is számíthatok. Barátaimra, 
családomra vagy mindazokra, akik éppen most imádkoznak értünk. Ők alkotják azt a 
csapatot, azokat a társakat, akiket mellém rendelt a Gondviselés. A családom, barátaim, 
osztálytársaim, mindazok akik támogatnak a jóban. Mindazok, akik imádkoznak értem. 
Sokszor ez hiányzik a családok, a közösségek életéből. Elfelejtünk imádkozni egymásért. 
Ezért szoktam mindig elmondani, hogy az idős embernek bizony fontos feladata van. 
Imádkozni a családért, azokért, akikre senki nem gondol. Az imának ereje van.  

Kérjük ebben az esztendőben is a Szentlélek Isten ajándékait, hogy jó 
keresztények, lelkes emberek tudjunk maradni, olyanok, amilyennek megálmodott 
minket a Teremtő!       

          József atya 
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Események egyházközségünkben 
 

Október folyamán minden szentmise előtt 30 perccel rózsafüzér-ájtatosságot végzünk. 
Október 3-án az esti szentmise után szentségimádási órát tartunk. 
Október 5. Első szombat. A papság lelki támogatásának napja. – 14 órától régi 
kápolnánkban –főleg plébániánk területén élő – rászoruló családok részére fogadunk és 
osztunk adományokat. 
Október 6. Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjai számára. 
Október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája főünnepe. 
Október 13. Ifjúsági szentmise , gitáros zenei kisérettel. – Ezentúl minden hónap 
második vasárnapján lesz ifjúsági mise templomunkban, melyet agapé követ. 
 

Búcsúnyerési lehetőség 
 

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a rózsafűzért a templomban, vagy nyilvános 
kápolnában vagy a családban, vagy jámbor társulatban elimádkozza. – A teljes búcsúhoz 
szükséges egy teljes rózsafűzérnek (5 tized) egyfolytában való elimádkozása, a szóbeli 
ima után a titkokról való elmélkedés és közös imánál a titkok hangos említése. 
 

A Rózsafüzér Társulat eredete 
 

A legenda szerint a rózsafűzért maga Szűz Mária adta Szt. Domonkosnak a 13. 
században. Bár a rózsafüzér (vagy szentolvasó) inkább az egyéni ájtatossági formák közé 
tartozik, közösségi keretben végzett formáit ismerjük már a 15. század utolsó 
harmadától. A rózsafüzér társulatokról Magyarországon is értesülünk a 15. század 
legvégéről. 
A rózsafüzér ájtatosság egyik megújulása 1826-tól datálható, amikor egy lyon-i francia 
asszony a misztériumok számának megfelelően 15 fős imacsoportok megalakítását 
kezdeményezte. A csoportban így minden üdvtörténeti titkot egyidőben mondtak. Ez a 
társulati forma püspöki és pápai támogatással az 1830-as évektől kezdve gyorsan terjedt 
Ausztriában, Németországban és Magyarországon. Egyik első hazai anyatársulatát 1843-
ból Győrből ismerjük.            Prof. Dr. Barna Gábor egyetemi tanár 
 

Hívások és jelek 
 

Minden pillanatban hív az Isten és minden másodpercben ad jeleket, csak mi már jól 
begyakoroltuk, hogy ezeket ne vegyük hívásnak és jelnek. (…) 
Begyakoroltuk, hogy minden természetes, minden szokásos, mindennek így kell lennie, 
holott semmi sem természetes, mert maga a természet megmagyarázhatatlan, semmi sem 
szokásos, mert soha nincs ugyanaz, és nem történik meg soha ugyanaz még egyszer. 
Semminek nem kell így vagy úgy lennie. (…) 
Az egész mindenség, minden ami veled és körülötted történik, minden ami csak van, 
hívást közvetít. Isten hívását, s ezért jel. Miért mondod, hogy Isten nem szól? Egyebet 
sem tesz, mint szól. Mindig szól, mindig szólít, csak nem fogod fel minden pillanatban 
az üzenetet és a hívást. 

 Fr. Barsi Balázs OFM: Szombat esti elmélkedések 
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Akarjuk-e hallani Urunkat ? 

Időnként nem adunk lehetőséget Istennek, hogy hozzánk beszéljen. Mi már eldöntöttük 
magunkban, azt akarjuk tenni, amit mi akarunk, nem azt, amit Isten szeretne, hogy 
tegyünk. A szívünk kemény, és nem vagyunk hajlandóak meghallani Istent. 
Amikor bezártad az elméd, természetes, hogy Isten nem fog szólni! 
 

De ha őszintén akarod hallani Istent – és melyik hívő nem akarja? –, akkor meg kell 
értened, hogy mi az, ami megakadályozza, hogy meghalld az Ő hangját. Három mentális 
gát van, ami zárva tartja az elméd Isten beszéde és üzenete előtt. 

1. Büszkeség. Ha úgy gondolod, hogy nincs szükséged Istenre az életedben, és magad 
akarod megoldani a dolgaid, valószínűleg nem hallgatsz Istenre.  
2. Félelem. A legytöbb ember nem hallja meg Istent, mert fél az Ő szavától.  
3. Keserűség. Amikor ragaszkodsz a fájdalmaidhoz, a nehezteléshez vagy a haragodhoz, 
nem fogod tudni meghallani Istent, mert a szíved kemény. Rideggé és védekezővé válsz, 
még Isten szeretetével szemben is!  http://napiremenyblog.hu  - Rick Warren    

Lelki egészségünk 
 

Gyógymesék   1. rész 
 

Az idén végeztem el  a mentálhigiéné (lelki egészségvédelem) szakot az egyetemen. 
Szakdolgozatomban meseprogramot állítottam össze az idős korosztály számára. Azért 
voltak ők a célcsoport, mert idősekkel foglalkozom a Szent Erzsébet  Otthonban. 
A mesék jelentőségéről  szeretnék írni, illetve arról, hogy miért is érdemes meséket 
olvasnunk, hallgatnunk. Boldizsár Ildikó meseterapeuta  számos  könyvet  kiadott , 
melyben olyan történetek vannak, amelyek egy-egy életszakasz gondjai köré 
szerveződnek. Pl.: felnőtté válás, anyává válás, női és férfi életfeladatok, időskor. 
Ezeknek a  történeteknek a megértésénél szem előtt kell tartanunk az aktuális életszakasz 
jellemzőit.  A mese hősei , írja Ildikó, mintaként ( megoldási módok) és mérceként 
funkcionálnak. 
Minden élethelyzetnek van mesebeli párja és a mesék minden életkorban képesek új 
tapasztalatokkal gazdagítani bennünket, vallja Boldizsár Ildikó. 
A meséket használhatjuk az oktatásban prevencióként és tanításként. A pszichológusok  
is használnak meséket pl. Bruno Ferrero történeteit. A hétköznapi életben,  amikor  
gyermekeinknek elkezdünk olvasni  meséket, számos jótékony hatást tudunk elérni. 
Ilyenkor  a  fantáziájuk működik, fejlődik a szókincsük, a koncentrációjukat segíti, 
megszeretik az olvasást, fejlődik az érzelmi intelligenciájuk, különbséget tudnak tenni a 
jó és a rossz között stb.  A gyógyításban  is használhatjuk. "A meséknek 
megtapasztalhatjuk megnyugtató, simogató, vigasztaló hatásukat. Pusztán a 
mesehallgatás képes olyan folyamatokat elindítani a lélekben, amit lélekfrissítésnek 
nevezhetünk. Mesehallgatás után minden könnyebbnek tűnik, a mese hallgatójának 
megváltozik a kedve, bizakodóbb lesz, elcsitulnak kínzó és negatív gondolatai, fájdalmas 
érzései vagyis csökkennek szorongásai és feszültségei."(Boldizsár 2010) 
   (f o l y t a t j u k)               Somogyiné Hock Cecília 

http://napiremenyblog.hu/
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Ima-segítséget kérünk ! 
 

Egyházközségünk tagjai közül Balla János és Vilicsku István több hete tartó súlyos 
betegségtől, Kiss Mihályné Margitka és Nagy Zsigmondné Mária az idős kor okozta 
egészségügyi elváltozások következményeitől szenved. 
Kérjük a Kedves Testvéreket: imádkozzanak Urunkhoz értük és hozzátartozóikért testi-
lelki segítségért. Köszönjük ! 
 

Debreceni születésű jeles papok 
 

3.  Kováts Kálmán  plébános és lapszerkesztő az USA-ban 
 

1863. január 19-én született Debrecenben. 1886.júl. 13-án a kassai egyházmegye papjává 
szentelték. Több éven át a Magyarország című politikai napilap egyházi belmunkatársa, 
1899. márc. 16. – júl. 30 között az Abaúj-Kassai Közlöny társzerkesztője volt. Az USA-
ban, a  Pittsbourgh melletti  Mc Keesport-i magyar hívek Bubics Zsigmond kassai 
püspöktől kértek és kaptak magyar papot Kováts Kálmán személyében, aki 1899. aug. 
19-én érkezett meg új állomáshelyére. Ekkor Kováts volt a pittsburghi egyházmegye 
egyetlen magyar papja.1899-ben  lapot alapított Magyarok Csillaga címmel, mely hat éves 
fennállása alatt éles harcot folytatott a pánszlávokkal,  akik „a magyar életet 
szétrobbantani, a magyarok nevét munkaadóik előtt be- mocskolni akarták .” 
1901.aug. 25-n felszentelte a helyi, újonnan épített Szt. István templomot, melynek 
haláláig plébánosa volt.  Közreműködésével alakult meg Mc Keesportban a Rózsafüzér 
Társulat 1903-ban, melynek a templomban egy új Szűz Mária oltárt szentelt.. 
A magyar gyerekek hitoktatására és magyar nyelvre tanítására 1912-ben  Várady Árpád 
győri püspöktől kért magyar apácákat, aki a kérést az egyházmegyéjében  működő Isteni 
Megváltó Leányaihoz továbbította. Szeptember közepén indult útnak 4 nővérük 
Amerikába. 
1899-1905: McKeesportban a Magyarok Csillaga, 1907-1911-ig: a Magyar Zászló, 1912-
1923 között a Magyar Katolikus Zászló szerkesztője volt. 
Meghalt 1927. március 27-én McKeesport-ban /Pennsylvania, USA 
            összeállította: Takács József 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 
Szeptember 22. (Évközi 25. vasárnap) Hajdú család 

 Szeptember 29. (Szentírás Vasárnapja) Kollányi Miklós 
 Október 6. (Évközi 27. vasárnap) Kecskemétiné Turcsányi Ibolya 
 Október 13.  (Évközi 28. vasárnap) Ifjúság 
 Október 20.  ( Évközi 29. vasárnap) Asztalos család 
 

Megér egy mosolyt 
 
A kis csiga kérleli a mamáját: 
- Hadd szaladjak át az úttesten! 
- Most nem lehet, mert két óra múlva jön a busz. 


